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Список русиньскых сел
і міст

,,Было бы барз добрі,
кебы повномічныком
Влады СР быв Русин “...

П

Поздравленіє

ым стишком якраз од Александра Духновіча, котрый
одзвучав по русиньскій гімні
Я Русин быв... модераторка акції
Марія Шуркалова славностні
одкрыла Свято літературного русиньского слова – 14. річник Духновічового Пряшова 2013. Потім
уж привитала цінных гостів як: Б.
Шабекову з Крайского школьского уряду в Пряшові, М. Путноцку,
ведучу одділіня културы і шпорту з МУ в Пряшові, Л. Матіска,
крайского председу МС в Пряшові і іншых. Чотырнадцять років презентації русиньского літе-
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Поздравую вас з праздником
Молодого года,
Русинонькы, братя, племя
Славяньского рода,
Мір, здравя, Боже, вам дай,
Дай вам духа кріпкого, розуму
доброго, зору ясного,
І слуху доброго....

BOHATSTVO
RUSÍNOV

Мґр. Мірослав Кереканіч,
член ВВ РОС, директор ФК
Хемлон Гуменне

▲ Председкыня пороты М. Джоґанова, передавать інтересны ціны
П. Костьови, Лавреатови Духновічового Пряшова 2013. Радость не
закрывали Осиф Чокына, спонзор
акції (в другім ряді першый справа)
і Владимір Противняк, председа РОС.

ратурного слова собі заслужыть
холем пару вдячных слов, котры
высловив тот найкомпетентнішый
– за главного орґанізатора, председа РОС Владимір Противняк,
якый і святочно одкрыв 14. Духновічів Пряшів.
Вера уж 14 років орґанізує Русиньска оброда на Словеньску

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

►с. 2

Перед веце як 20-ома роками
сьме вшыткы мали візію ліпшой і якостнішой сполочности.
Но днесь мусиме конштатовати опак. Наша полочность ся
находить нелем в економічній,
сполоченьскій але і моралній
крізі. Крізу пережывать нелем
наша сполочность, школство,
култура, самосправа, але є нарушене і основне ядро сполочности - родина. Діти, но уж і їх
родічі, одходять за граніці за
ліпшов роботов а наш реґіон ся
вылюднює... Одходять головні
тоты найспособнішы а з нима
і ліпша перспектіва про наш
реґіон, котрый ся одокремлює
од іншых і тым, же мать спомеджі вшыткых реґіонів Словеньска найвекше заступліня
Русинів, якы свойов културов
і богатыма традіціями тот реґіон роблять інтереснішым
і пестрішым. А праві з русиньской ,,інакшости“ треба про
наш реґіон позітівні вытяжыти,
напр. ініціовати вытворіня Русиньского културного центра,
деташованого місця про уповномоченого Уряду Влады СР
про народностны меншыны,
веце розвинутый турістічный
рух, котрый мать досправды
што понукнути. Тото бы лем
звышыло робочі можливости.
А в непосліднім ряді ся жадать
реформовати і цілый сучасный
став самосправы, котра свойов
роздрібленостьов і неодборностьов гамує розвиток нашой
сполочности і реґіону.

овів мімо іншого директор
Центра народностных одношінь Матиці словеньской
в Мартіні Мґр. Вілям Комора,
котрый 23-го септембра 2013 навщівив редакцію Інфо Русин.
Цільом його навщівы было обговорити одношіня і сполупрацю на
цілословеньскій уровни меджі русиньсков народностнов меншынов
і Матицов словеньсков (МС). Інтересовав ся о діятельство в русиньскім руху на Словеньску, выдаваня
періодічной і неперіодічной пресы,
як і о політічну стратеґію Русинів.
Стріча ся несла в приятельскім
дусі і было про нас барз інтересне
послухати головно то, же сьме могли конкретніше спознати условя
МС і порівнати із сітуаційов напр.
в РОС. Найосновнішым розділом є факт, же Русины не мають
професіоналны інштітуції такого
характеру, якы мать МС. Бо як
знаме, култура і выдавательство
ся роблять лем через ґрантовый
сістем, а МС є далеко перед нами.
Хыблять нам інштітуції професіоналного, одборного і научного

▲ Вілям Комора собі на знак доброй
співпраці запозовав і перед лоґом РОС.

характеру, якы мать МС. Напр.
в подобі Центра народностных одношінь, котре выникло лем 1. юла
2012 і належыть під научны працовиска МС.
►s. 2

Mládež – gro Rusínov
►c. 1: Сила русиньского слова
(РОС) тот цілословеньскый конкурз в декламції поезії, прозы,
властной творчости, малых
сценічных форм, а найновше
і іншых модерных літературных
жанрів. Конкурз каждый рік приношать новы інтересности і богатство прекрасного русиньского
слова. Так было і 13-го септембра 2013 в Театрі А. Духновіча
в Пряшові, де на професіоналній русиньскій театралній сцені
ся одбыв уж 14-ый річник того
популарного конкурзу. Акція під
тов значков за тых 14 років привела до центра русинства веце
як 1000 декламаторів з різных
кутів
Словеньска,
передала множество інтересных цін,
выголосила уж 5-ох Лавреатів,
гостила много некомпромісных,
но справодливых поротців. Тото
в короткости характерізує 14
річників, в тім чіслі і послідній.
Тот послідній мож поважовати
за іншый і в тім, же дотеперь на
ним брали найвекшу участь праві наймолодшы декламаторы
першых двох катеґорій, котры
творили школкарі і школярі першого ступня основных школ.
А якраз тота дітьска спонтаность
в контексті русиньского языка так
здобыла сердця пороты, же про
найменшу катеґорію, котру творили „малюсі“ уділіла вшыткы три
першы місця. Про інтерес уваджаме, же наймолодшов участничков была лем 5-річна Ліліянка Ізофова з МШ у Свіднику, котра выпараджена в крою указала
своє дітьске майстерство.

Одборна порота была дослова одборна, бо єй творили
,,кумштмайстры“ з окремых
професіоналных фахів културноосвітньой роботы в жывоті Русинів на Словеньску, як: Мґр. Анна
Кузмякова, основателька Духновічового Пряшова і єдна із авторок Орфоґрафічного словника русиньского языка і іншых публікацій, Штефан Сухый, вызначный
і популарный русиньскый писатель, Любіца Губцейова, діректорка народностной МШ в Пряшові, Маріян Марко, діректор
Театру А. Духновіча і Марія Джоданова, перша учітелька русиньского языка у свідницькім окресі, котра была председкыньов
пороты і при завершалній оцінці
мала два голосы. По представліню пороты уж міг зачати окремый
конкурз, де ся декламаторы черяли на сцені єден за другым, як
їх выкликовала модераторка. Декламовали ся творы русиньскых
поетів і прозаіків, властна творчость але і переклады іншых
писателів. Найвеце звучали
(як і по минулы рокы) творы
русиньского писателя Осифа
Кудзея з Няґова. Перед його
популарностьов калап долов! Но
самособов, же было чути і творы
далшых писателів як Ш. Сухого, Ш. Смолея, М. Ксеняка, М.
Ґіровой, М. Коневала, Л. Шандаловой, П. Ялча і іншых. Уровень
декламованя подля многых была
порівнаючі з попередніма річни-

Молодеж - ґро Русинів

▲Наймолодша участничка лем 5-річна Ліліянка Ізофова з МШ у Свіднику,
нам мімо красного декламованя і шпеціално „запозовала“ про Інфо Русин.

ками ліпша, за што може і факт,
же до Пряшова пришли лем
тоты найліпшы, котры здобыли
першы три місця на окресных

Баєрівці першыраз на конкурзі, пришли і декламаторкы
з далекого Брезна...
Досправды нас тішыть, же до
міста Пряшова, котре є міцно споєне з меном славного русиньского великана А. Духновіча, рады
приходять участници практічно
з каждого реґіону Словеньска.
Того року на акції брали участь
декламторы з окресів Снина,
Меджілабірці, Свідник, Стара
Любовня, Брезно і Сабінів. А то
довєдна творило участь із 3-ох
матерьскых, 10-ох основных
і трьох середніх школ. А якраз
першый раз на конкурзі брали
участь і діти з МШ із ОШ в Баєрівцях сабінівского окресу, де была
минулого року офіціално одкрыта
русиньска школа. До Пряшова
пришли і дві школярькы про нас
із далекого Брезна, котры такой
забодовали, бо у своїх катеґоріях
здобыли першы місця.
ОДБОРНА ПОРОТА то не
мала легке
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▲Погляд на гуморне выступліня зо сценков Дружстевничкы в поданю
молодых театралів - колектіву Сонечко з ОШ Шарішске Ястарбя.

колах. Зміна сценара 14. річника Духновічового Пряшова была
інша опроти попереднім і в тім,
же орґанізаторы на сцені ТАД
вычеряли жанры, з декламованя
ся перешло перед коротков павзов на спів в поданю дуа Марії
і Патріка Шуркаловых із Бехерова, котры заспівалы прекрасны
русиньскы співанкы, што многых
декламаторів посмілило.
А о тім, же порота о не мала
досправды легке свідчіть і факт,
же напр. о Лавреатови мусили
меджі собов голосовати. Того року
на Лавреата были орґанізатором пропонованы 4 з притомных
участників, но тітул міг здобыти
лем єден. А тым ся на основі голосаваня пороты став штудент
Ґінамазії у Свіднику Патрік
Кость. Він дотеперь брав участь
на 7-ох річниках Духновічового
Пряшова, з того 5 раз здобыв
перше місце. Свіжый Лавреат
мать досправды декламаторскый
талент, за котрый собі одніс
до Свідника і адекватны ціны,
котры были того року міморядні
лукратівны і дорогы. Мімо презентів од РОС (книжкы, годинкы,
солодкости і школьскы потребы)
здобыв і преносный ДВД, ТВ перегравач в єднім в ціні 180 Евр,
котрый про Лавреата даровав
МУДр. Петер Худік, председа
ПСК, як і цінны предметы в ціні
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150 Евр, якы до конкурзу даровав пріматор міста Пряшів ЮДр.
Павел Гадярі. Думаме, же ку тому
не треба ниякый коментарь. Лем
тото, же на Духновічів Пряшів ся
досправды оплатить прийти.
Богаты шпеціалны ціны
Порота, окрем оцініня в окремых катеґоріях, за котры участници дістали так само богаты ціны,
напр. годинкы, ґлобусы, козметіку,
грачкы, книжкы солодкости ітд.
уділила і далшы: Шпеціалну
ціну Матиці Словеньской (богатый дарунковый кошык) здобыла Жанета Кормошова, ОШ
з МШ Баєрівцi, Ціну пріматора
Меджілаборець Інґ. Івана Солея
(богатый дарунковый кошык з лакотинками) здобыв Максім Сійка,
ОШ Духновічова Меджілабірці
і Ціну председы РОС Владиміра
Противняка (велика цестована
ташка) путовала до Пчолиного про
Зузану Ґайдошову, минулорічну
Лавреатку Духновічового Пряшова 2013.
ВЕЛИКЕ ДЯКУЄМЕ
Жебы РОС могла потішыти
дітьскы душічкы красныма цінами, а то в часі кідь на акцію Духновічів Пряшів 2013 не было ани
єдно Евро, мусила ословити спонзорів і різны інштітуції в Пряшові. Зато з того місця высловлюєме
велике подякованя за добру сполупрацу і поміч при забезпечіню цін про участників конкурзу,
а то Містьскому уряду в Пряшові, його одбору школства,
културы і шпорту, председови
Пряшівского самосправного
краю МУДр. П. Худікови, пріматорови міста Пряшів ЮДр.
П. Гадяріму, Крайскому школьскому уряду в Пряшові і Матиці
словеньскій. Сердечна подяка
належыть і М. Ксенякови і Т.
Латтовій, котры даровали до
конкурзу книжкы з властного
выданя. А в непосліднім ряді
ВЕЛИКЕ ДЯКУЄМЕ належыть
русиньскому добродительови
Осифови Чокинови з Пряшова, родакови з Уліч Кривого,
котрый нам даровав фінанції
на закупліня богатых цін про
нашы діточкы. А так можеме быти спокійны і з радостьов
конштатовати, же сьме барз
рады, же сьме ся могли нашым
русиньскым декламарам завдячіти шумныма цінами, потішыти їх
сердечка і заохотити до далшой
роботы, бо в них відиме будучность і далше продовжованя русиньского діла.
Наконець уж лем додавам, же
сценарь, режію і технічно-орґанізачне забезпечіня акції зреалізовала Сілвія Лисінова-Фечова.
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При Птічім высвятили
Кірілометодьскый двойкрест
і одкрыли оддыхову зону
Текст і фото: С.Л.Фечова

О

парадну акцію в прекрасній природі, повну погоды
і русиньской музыкы ся
постарав Урбаріат села Птіче, гуменьского окресу в сполупраці із
селом Птіче, котры зорґанізовали
славностне высвячіня кірілометодьского двойкреста і отворіня
оддыховой зоны Рыбнічкы при
селі Птіче. Акція ся одбыла 28.
септембра 2013 р. Оддыхова зона
выникла з ініціатівы жертвеной
роботы членів урбарьской спо-

лочности. Єй цільом є вытворити
простор про сполоченьскы посиджіня і оддых Птічанів вшыткых
віковых катеґорій. Подля слов
Інґ. Ґабрєла Ланцоша, председы
урбарьской сполочности Птіче: ,,тота одыхова зона може
служыти і як опорный пункт
про турістічны трасы ці скрыша
про лісных робітників, грибарів або турістів в недобрім
часі. Зато сьме ту выбудовали
хатку і пристрішкы, котры дотворюють іщі ліпшу атмосферу
при рыбнику. А жебы тота зона
мала і хрістияньскый характер,
з нагоды 1150 юбілею приходу Кіріла і Методія на нашу теріторію, поставили сьме тзв.
кіріломефодьскый двойкрест,
котрый ту днесь посвятив і священик“.
Плануєте ту і в будучности
орґанізовати даякы акції?Звідуєме ся дале Ґ. Ланцоша.
- Уж і з нагоды высвячіня того
двойкреста хочеме ту каждый рік

зачатком юла, якраз на Кіріла і Методія орґанізовати різны културносполоченьскы акції, про містных
жытелів і околіцю. Хочеме, жебы
ту выникла така традіція, котра
буде у тім прекраснім просторі
природы давати людей довєдна.
Ведь і днесь є ту богата участь,
што сьме абсолутні ани не чекали.
На акції было і много
вызначных людей з културнополітічного жывота, конкретно
посланці ВУЦ Пряшів МВДр.
Ян Ферко, МУДр. Тібор Фоцко,
директор одбору Уряду праці,
соціалных діл і родины в Гумен-

►c. 1: Было бы барз добрі...
В чім є подля В. Коморы
найвекшый проблем на Словеньску дотуляючій ся народностных меншын?
Наша влада бы мала перероздільовати веце фінанцій
славяньскым
народностям
як Мадярам. Бісідує ся о тім,
же Мадяры готують автономію южного Словеньска
і зато трeба чімскорше змінити самосправный сістем.
Ведь напр. Словаци жыючі на
южнім Словеньску ся чують
діскрімінованы а їх діти мусять
доходити до школы до сусідніх
сел. Далшым проблемом суть
подля мене Ромове, вызерать,
же із 400 тісяч приголошеных
Мадярів ку мадярьскій народностній меншыні є і так
половина із них, Ромів... Ромове пошкоджують добре

нім Інґ. Михал Друґа, староста
села Пакостов Осиф Федорко
і далшы. Вшыткым участникм
ся подавав смачный ґуляш а о
добру забаву ся постарала і співацька ґрупа ФК Хемлон Гуменне – ГАЧУРЕ із своїм директором
Мґр. Мірославом Кереканічом,
котрый і сам партіціповав на тім,
жебы така оддыхова зона была
при Птічім выбудована.
▼ Фото із славностного высвячіня
кірілометодьского двойкреста при
селі Птіче. В середині Ґ. Ланцош,
главный організатор акції.

мено Словеньска а про них
терплять і далшы народностны
меншыны, напр. Русины, котры
все были і суть достойнов народностнов меншынов.
На стрічі были обговорены
і конкретны пропозіції сполупраці меджі РОС і МС, єднов із
них є сполочный проєкт, котрый
є уж того часу выпрацованый
і быв поданый на центер МС.
Проєкт під назвов: ,,Словаци
і Русины повіджме собі взаємне Дякую“ є заміряный на
путовны выставкы о жывоті,
културі і діятельстві Русинів
на Словеньску, котры бы ся
мали реалізовати іщі до кінця
того року в Кошыцях і Мартіні.
На путовных выстваках будуть
зхоснованы і цінны матеріалы,
котры документують історічну
судьбу Русинів і Словаків із
архіву МС як і Крайского музею
МС.
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Kultúrno-mediálny servis

Културно-медіалный сервіс

Проґрам Tеатру А. Духновіча на ОКТОБЕР 2013
(16. – 30. октобра 2013)

16. 10. 2013 СЕРЕДА
19.30 – 20.00 Радіоновины
18. 10. 2013 ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00 Радіоновины
19. 10. 2013 СУБОТА
15.00 – 16.00 Музычны поздравы
20. 10. 2013 НЕДІЛЯ
09.00 – 10.00 Літурґія ПЦ
21. 10. 2013 ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00 Радіоновины
23. 10. 2013 СЕРЕДА
19.30 – 20.00 Радіоновины
25. 10. 2013 ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00 Радіоновины
26. 10. 2013
15.00 – 16.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.30

СУБОТА
Музычны поздравы
Радіо молодых
Радіомаґазін
Літературна релація. З
творчости В. Купкы
22.30 – 23.00 Музыка народности
23.00 – 23.45 Село грать, співать і думу
думать, репріза
23.45 – 24.00 Музычна релація

27. 10. 2013 НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45 Бісіда кумів
19.45 – 20.00 Приповідка. М. Мальцовска:
Штоковый кінь
20.00 – 20.30 Гітпарада русиньскых співанок
20.30 – 21.00 Подобы жывота, репріза
21.00 – 22.00 Радіомаґазін, репріза
22.00 – 22.30 Музыка народности, репріза
22.30 – 23.30 Радіо молодых, репріза
23.30 – 24.00 Гітпарада русиньскых
співанок, репріза
28. 10. 2013 ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00 Радіоновины
30. 10. 2013 СЕРЕДА
19.30 – 20.00 Радіоновины
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1. П Р Е М Є Р А!
18. 10. o 19:00 на ВС
Славомір Мрожек
ЛIТНІЙ ДЕНЬ
Режія: Якуб Нвота
Двоми хлопы ся стрітнуть по сезоні
в дожываючім приморьскім літовіску. Обоє
готовы на самовражду. Єдному з них ся
в жывоті нич не дарить. Другый не мусить
нич робити жебы мав успіх. Їх сполочну тужбу скінчіти зо жывотом нечекані перерве приход незнамой красной дамы. Котрый з них
є досправды тым нещастнішым? І котрому ся
подарить здобыти красну даму? Тото вшытко
ся дознаме у Мрожековій абсурдній траґікомедії Літній день, котра розосміє сердечностьов
і обычайностьов людьскых тужеб і мотівацій.
2. П Р Е М Є Р А
ЛIТНЫЙ ДЕНЬ
23.10. o 19:00 на ВС
30.10. o 19:00 на МС
А. П. Чехов
МЕДВІДЬ, СПРОСИНЫ
Режія: Марцел Шкрконь
Єдноактовы комедії Медвідь, (1888) і Спросины
(1889) А. П. Чехова ся часто уваджають як неодділна часть єдного представителя. Зьєднує
їх сполочна тема - одношіня мужа і жены, котре ся формує через пережываня баналных
і незмыселных барьєр, якы кулмінують взаємнов наклонностьов. Далшым сполочным
і позітівным моментом тых двох пєс є сміх од
зачатку до самого кінця, котрый тоты дві пєсы
спроваджать по вшыткых професіоналных
і аматерскых театрах на цілім світі.

Выступліня артістів ТАД з
приповідков Златый ключік.

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

ПОЗЫВАМЕ НА ТЕАТРАЛНЫ СЕРЕДЫ!

ТАД ПРО ДІТИ ІЗ ПРИПОВІДКОВ ЗЛАТЫЙ
КЛЮЧІК
28. 10. 2013 (понедільок)
о 9:30 год. ВС Пряшів
29. 10. 2013 (вівторок)
о 11. год. ВС Пряшів

Выступліня ТАД із гров МЕДВІДЬ,
СПРОСИНЫ в реґіоні
– 19. 10. 2013 (субота)
о 17. год. КД Словінкы
– 24. 10. 2013 (четверь)
о 18. год. ДК Стара Любовня
– 26. 10. 2013 (субота)
о 17. год. КД Ладомирова

Красне пообідя в Цернині
М. Шуркалова

К

расне суботнє пообідя
(14.9.2013)
приготовив про своїх жытелів
Сельскый уряд в Цернині
в сполупраці з Русиньсков обродов на Словеньску. За орґанізачне забезпечіня русиньской части акції одповідав Інґ.
Мірон Крайковіч, підпредседа
РОС. Акція была зреалізована з фінанчнов підпоров Уряду влады СР – проґрам Култура народностных меншын.
Першов частьов святочного
пообідя было ґратулованя
юбілантам, потім Цернинчане вздали почливость
і пензістам, ку котрым ся
пригварила і пані старостка
Інґ. Гелена Мадзінова, а то
красныма словами подякы
за скушености, котры передавають молодшій ґенерації. Сприємніньом той офі-

ціалной части при добрім
їдлі была вшыткым наша
русиньска співанка в поданю манжелів Карашовых
з Камюнкы і суродєнців
Шуркаловых з Бехерова. По
маленькім розогратю жылок
пришла на ряд головна акція - фолклорный фестівал.
І хоць сонечко кус слабше
гріло, не доволило нам шумні окрашену сцену вонка похрестити темпераментным
співом. Но зато салов ся
музыка озывала так, же ся
аж облакы трясли. Скоро
тригодиновый проґрам зачав своїм темпераментным
танцьом і красным співом
ФК Маковіца із Свідника,
котрых на сцені черяли дуа
Івана і Мартін Карашовы,
Марія і Патрік Шуркаловы
і знамый людовый розповідач Осиф Варґа, вшыткым
знамый як Йожко-Йожка.
Темпераментный свідницкый

танець вычеряв і ФК Тарка
з Бардейова, котрый не приніс до салы лем танець, але
і темпераментну автентічну
ромску музику в поданю людовой гудьбы під веджіньом
Яна Шівака. Красна акція,
котра істо загріла при сердці каждого участника упала
на уродну землю, бо подля
многых притомных уж теперь
ся вшыткы тішать на далшый
річник того фолклорного свята в Цернині.
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Úspechy najmladších

Успіхы наймолодшых

ТІТУЛ ЛАВРЕАТA ПУТУЄ ДО ВРАНОВА Н/Т
12. РІЧНИК ФЕСТІВАЛУ РУСИНЬСКОЙ СПІВАНКЫ– СПІВЫ МОГО РОДУ 2013
29. септембра 2013 зоорґанізовала Русиньска оброда на Словеньску в сполупраці з Пріватным центром вольного часу
Птіче, Вігорлатьскым освітнім центром в Гуменнім, Ґалерійов Андрія Смоляка і селами Руська Поруба і Зубне (окрес
Гуменне) уж 12. річник популарного фестівалу русиньской
народной співанкы Співы мого роду 2013. Зато, же не знати з якых причін, ґрантова комісія Уряду Влады СР, котра
пропоновала приділити на акцію барз мало фінанцій, ся тот
проєкт т. р. реалізовав лем в скороченій утримуючій єднодньовій верзії конкурзу, а то лем дітьской части фестівалу. А то поважуєме за неґатівный почін, бо фестівал собі
здобыв сімаптії у вшыткых віковых катеґорій і мать свою
довгорічну традіцію.
-мк-, -слф-

А

кція ся одбывала в русиньскых селах Руська Поруба
(конкурзный концерт) і Зубне (ґалаконцерт із выголошіньом
выслідків). На ній брало участь
40 дітьскых співаків з окресів Снина, Гуменне, Пряшів, Собранці,
Меджілабірці, Вранов над Топльов, Сабінов і Стара Любовня.
Довєдна то творило участь із 25
шкіл пряшівского реґіону. Русиньскы таленты допроваджала людова гудьба ФК Хемлон Гуменне
під тактовков Мґр. Мірослава
Кереканіча. Концерты конферовав бывшый Лавреат Співів мого
роду Інґ. Мартін Караш і брали на
них участь многы вызначны гості
як: посланці ВУЦ Пряшів МВДр.
Ян Ферко, МУДр. Тібор Фоцко,
директор одбору Уряду праці,
соціалных діл і родины в Гуменнім
Інґ. Михал Друґа, старостове сел:
Руська Поруба – Д. Ферко, Зубне
- П. Пажур, Тихый Потік - Мґр. Л.
Джуґанова, ґенералный директор Хемкоставу Гуменне - Інґ. М.
Мнягончак, етноґраф - Я. Чіжмар,
директор ВОЦ Гуменне Інґ. Я.
Дуплак, председа РОС В. Противняк, членове ВВ і КВ РОС Ш.
Дрозд, ПеадДр. А. Фецура, прот.

Мґр. П. Новак, орґанізацію молоды Русинів заступовав уж споминаный М. Караш а Общество св.
Йоана Крестителя отці духовны
Мґр. М. Ясик і Мґр. І. Панчак.
Выступаючіх оціньовала одборна

Ціна посланця ПСК МУДр. Т.
Фоцка:
Д. Янкова (ПУШ Михалівці).
Ціна директора одбору Уряду
праці, соціалных діл і родины
в Гуменнім Інґ. Михала Друґы:
Т. Лацова і А. Боґданова (ОШІ
ул. Лісна Гуменне).
Ціна старосты села Пакостов:
В. Марінчакова (ОШ ул. Лаборецька Гуменне).
Ціна старосты села Руська Поруба:
С. Куніцька (ОШІ ул. Лісна Гуменне).
Ціна старосты села Зубне:
А. Пажурова.

В переді з великым образом А. Євчакова свіжа Лавреатка
фестівалу Співы мого роду 2013.

порота в зложіню Др. Мірослав
Кобеляк, ПгД. ПеадДр. Александер Фецура і Юрій Тімко,
котра конштатовала высоку уровень зорґанізованых концертів,
як і якостный умелецькый ріст
дітьскых співаків, котрых выступы двиали із стільців не єдного
участника. Порота і многы притомны высловили жаль над фак-

▲Тогорічны участници фестівалу Співы мого роду 2013 і часть людовой гудьбы ФК Хемлон Гуменне. За мікрофоном М. Караш, модератор акції.
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том, же в тім році знова не дістали
можность презентації русиньска
молодеж і дорослы співаци і же
дітьска часть была з триденной
іншпіратівной творчой ділні зредукована на єднодньовый путьовый
а робітный маратон. Зато, же ціна
той акції спочівать в тім, же через тот фестівал ся нашло вельо
прекрасных співаків і музыкантів
і многы з них на основі участи
в конурзі дале здоконалюють,
дакотры і професіоналні як
інтерпреты, педаґоґы, або штудують на конзерваторіях ці высокых
школах. Многы з них ведуть і русиньскы колектівы, орґанізують
културны акції. З тым фестівалом
є споєне і знова обновіня многых
фолклорных колектівів в русиньскых реґіонах...

Акція была реалізована з фінанчнов підпоров Уряду Влады
СР – Култура народностных
меншын, сельскых урядів в Рускій Порубі і Зубнім, як і спонзорів:
Nexis Fibers, a.s. Гуменне і Евы
Кунцовой.
Драматурґію, сценарь а режію
проґраму приготовив ,,душа“ i ґарант проєкту – Мґр. Мірослав
Кереканіч, котрый вєдно з ПаеДр. Міланом Ґарбером зробили
і музычны управы.

Ціны Ґалерії Міро:
П. Беньова, В. Гусарова, Д. Зятік (ОШ Меджілабірці), Р. Ясікова, З. Сірікова, В. Єсенкова (ОШ
Радвань н/Л), В. Панчакова (ОШ
Чабіны), А. Дюрі (ОШ Стащін), Л.
Гріцікова, Н. Чаракова, Б. Ілащікова, П. Кулпова (Тихый Потік),
Д. Валько, А. Галадейова, С.
Коршнякова, А. Барлікова (ОШ
Якубяны), К. Марчакова (ОШ
Уліч), Л. Гутнікова (ОШ Камюнка).

ВЫСЛІДКЫ КОНКУРЗНОЙ ЧАСТИ ФЕСТІВАЛУ:
Лавреатков фестівалу Співы
мого роду 2013 ся стала Александра Євчакова з Вранова над
Топльов.
Ціны Одбору културы ПСК
здобыли: – Д. Новотна (ОУШ Пряшів) і Т. Шімонова (ОУШ Снина).
Ціна посланця ПСК МВДр. Яна
Ферка:
Тамара Волохова (ОШ Лаборецька Гуменне).

Ціна ФК Вігорлат Снина:
К. Капральова, З. Пчолова, А.
Пчолова (ПУШ Михалівці).
Ціны МО РОС Гуменне:
А. Новакова (Іновці), Г. Шіртова (ОШ Радвань н/Л), М. Вайдова, Я. Вайдова (ОШ Кленова),
С. Кухтанінова (ОШ Стащін), Д.
Гріцова, Т. Шімонова (ОШ Коменьского Снина), Ш. Ондіцова,
Меланія Каращакова (ЦСШ
Снина).
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Інфо Русин в реґіоні

Info Rusín v regióne

„Выдрань моя Выдрань“
Тов прекраснов співанков одкрыв молодый Выдранчан Роланд Ґуба, мімо іншого Лавреат Співів мого роду, богатый културный проґрам, котрый быв присвяченый ославам
470. юбілею од першого писомного докумету о селі Выдрань. Але подьме по порядку, бо ославы, котры ся одбывали 28. 9. 2013 в просторах новозреконштруованого КД у Выдрані, мали практічно цілоденный характер. Уж о 8.год. зачала
Богослужба в сельскім православнім храмі а потім о 9,30 г. і літурґія в ґрекокатолицькій церькви.

▲А. Бобер передавать Памятный лист выдрань-

скій родачці Т. Латтовій.

Текст і фото: С. Лисінова-Фечова
Сала традіцій села Выдрань
Під таков назвов была славностні одкрыта
выставк, котрой автором є Владимір Противняк, председа Русиньской оброды
на Словеньску, якраз родак із Выдрані.
На богатій выставці собі Выдранчане могли
прочітати біоґрафії своїх славных родаків,
попозерати у фотоґрафіях хрістіяньскый,
сполоченьскый і політічный жывот у селі,
котре ся першый раз споминать в 1543 році.
Аж в 1965 році было село причленено ку
місту Меджілабірці і дотеперь є його містнов
частьов. В сучасности мать Выдрань 296
жытелів. На выставці были презентованы
і різны артефакты, котры суть повязаны з традіціями села, як і інтересны образы од автора
Михала Ребея, якый Выдрань намальовав із
різных углів погляду.
Передаваня Памятных листів славным
родакам
То была далша часть ослав, де уж із назвы
выпливать, же славным родакам з Выдрані
были орґанізачным выбором передаваны
памятны листи, котры їм будуть припоминати
тот славностный день. Оцініня славностні передавали пріматор міста Меджілабірці - Інґ.
Іван Солей, посланець МЗ за містну часть
Выдрань, Інґ. Александер Бобер і пред-
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седа РОС В. Противняк. Меджі оціненыма
родаками, котры пришли перевзяти памятны
листы і памятны дарункы были, напр.: Андрій
Ґула, професор і діпломат жыючій в Празі, Др.
Василь Франко, высокошколскый професор
бывшой УПЙШ в Пряшові, Марія Боберова, учітелька і директорка школы у Выдрані,
Михал Луташ, довгорічный тренер і футбаліста у Выдрані і Меджілабірцях, Мґр. Теодозія Латтова і Мґр. Павел Боґдан, бывшы
редакторы Словеньского розгласу ітд. Самособов меджі оціненыма были і орґанізаторы
акції: В. Противняк і А. Бобер, так само
родаци з Выдрані. О тім, же тота часть акції
была найемотівніша свідчать і слова Андрія
Ґулы, котрый выступив із словами: „В р.
1970 єм одышов до Прагы, де єм робив
на Федералнім міністерстві загранічных
діл як діпломатічный працовник, потім єм
робив на Вельвысланецтві в Канаді, быв
єм і на близкім выході а в році 1990 єм ся
зась вернув до Прагы. Но на мою рідну
Выдрань єм ниґда незабыв, она є глубоко
в моїм сердці а не доволило мі моє сердце, жебы єм ту днесь при такій вызначній
події хыбовав.
Двері у Выдрані суть все одкрыты...
„Кідь дозріє колося на полю є свято,
кідь допечуть у пецу першый хліб з новой
уроды є свято, а кідь дозріє наше русиньске слово, нашы співанкы, танці і музыка

є так само свято“... Тото были слова Сілвії Зелінковой, котра вєдно з молодым
родаком із Выдрані Владиміром Рогачом
цілу акцію модеровала і гріючіма словами
вшыткых скликовала ку участи на куллтурнім
проґрамі. А притім не забыла звыразнити, же
двері до Выдрані суть все одкрыты... А же
были досправды одкрыты, свідчіла і богата
участь і богатый културный проґрам котрый
ся одбывав веце як 3 годины. У ним, ся черяли выступаючі із русиньскыма співами,
танцями і говореным словом, котры мали
надых щастя, погоды і доброй дякы. В проґрамі выступили: ЖСҐ Волянка із Воліці,
уж споминаный Роланд Ґуба, котрый собі
заспівав і дуо з Петров Беньовов за гармонікового допроводу Златіці Тімчісковой,
братя Деніс і Петро Зятіковы, ФК Камяна
з Меджілаборець, танечничкы з Дітьского домова св. Николая в Меджілабірцях
під веджіньом Алены Гнатковой і іншы. Іщі
додаваме, же цілый културный проґрам ся
одбывав під тактовков Анны Реґрутовой,
котра приготовила його сценарь, режію
і драматурґію.
Пришов і кум Мачанка...
А він быв доказом того, же до Выдрані
пришли нелем выдраньскы родаци але і їх
прісташы, як гуморні на свою особу повів сам
Іґор Латта, артіста ТАД у Пряшові - аліас
розгласовый кум Мачанка, котрого жена походить з Выдрані. Праві пан Латта, так як все,
публіку побавив гуморным словом і фіґлями, котры і сам зберать а дакотры і творить.
А нелем тым! Бо вшыткых „достав“ тым, же
на зачатку свого выступу задекламовав стишок знамого писателя, выдраньского родака
- Петра Ґулу під назвом Выдрань. Про інтерес уваджаме, же стишок вышов іщі в 1968
році по україньскы а до русиньского языка го
переложыв якраз Іґор Латта.
Мусиме веце звыразнити прімістьску
політіку...
Повів посланець А. Бобер на марґо того,
же прімістьскы части, як напр. Выдрань,
суть опроти місту все менше выдны,
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▲Завершална сцена выступаючіх і орґанізаторів выдареной акції. Впереді
справа: І. Латта, В. Рогач і В. Противняк.

▲Пріматор міста Меджілабірці І. Солей (вліво) при ґратулації славному

выдраньскому родакови - А. Ґулови.

зневыгоднены і доставають все менше фінанцій, чім апеловав на факт, же треба веце
звыразнити прімістьску політіку. Далшыма
невыгодами суть напр.: же містьска часть
мать в заступительстві лем єдного посланця і не може окремо подавати проєкты, бо
є сучастьов міста ітд. Дале А. Бобер додав:
„Єм барз радый, же ся нам днесь подарило зорґанізовати тоту акцію, котра є лем
доказом того, же люде мають інтерес
о културне діяня. Повім правду, же сьме
абсолутні не знали до чого ідеме і яку одозву то буде мати, зато же много акцій ся
орґанізує лем у місті а у Выдрані ся таке
дашто робить першый раз. Но нашы люде

реаґовали барз позітівно, не скламали
нас і самы приготовили богате погощіня
в подобі нашых традічных їдел“.

 21. септембра 2013 ся у Хорватьску в Старых Янковцях (теріторія, де жыють
Русины) одбыло перше поконґресове засіданя Світовой рады Русинів, котре скликав
і вів його председа Дюра Папуґа із Сербії. В
тім самім часі ся одбыло і перше засіданя
Конґресовой комісії про културу і освіту, котра робить в меджіконґресовім часі. Окрем
споминаных засідань ся у Хорватьску на
другый день одбыв і вызначный русиньскый
фестівал під назвов »Кед голубица лєцела«,
котрый быв присвяченый 70. юбілею од народжіня языкознателя Др. Евґенія Барича(1943.–2013.) і 10. юбілею од заложіня
здружіня »Руснак« - Дружтва Руснацох у
Хорватьску (2003–2013)

З русиньского
ріхліка

 27. септембра 2013 ся в Музею модерного
уміня Е. Варголы у Меджілабірцях одбыла
презентація книжкы од Ондрея Каламара
під назвов: ,,Vypadnuté z O.K.,,. Орґанізатором акції мімо музея была і Сполочность
А. Варголы в Меджілабірцях. Вєдно з презентаційов інтересной книжкы ся одбыла і
автоґраміада.
 5. октобра 2013 зоорґанізовав Русиньскый
културно-освітній сполок А. Духновіча в
Пряшові в сполупраці із СНМ – Музейом
русиньской културы в Пряшові і САРО научно - одборный семінарь під назвов Осиф
Ґаґанець – вызначный церьковный і
народный будитель в історії Русинів і
його одказ про сучасность (1793 – 1875).
По презентації участників приближыла ско-
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На многая і благая літа Выдраньскій русиньскій родині
Повів зо слызами в очах у своїх завершалных словах В. Противняк,
котрый быв „душов“ цілой акції і котрый
є автором книжкы: „Vydraň miesto srdcu
nášmu blízke“, котра вышла так само
з нагоды 470. юбілею села. Веце інформацій о тій інтересній книжці ріхтуєме до далшого выданя Інфо Русина.
Главным орґанізатором той цілоденной

Спрацовала: С. Л. Фечова

ро забытого вызначного церьковного і народного будителя другой половины 19. ст. і
выставка з його жывота О отворіня акції ся
постарав Мґр. Ґабрєл Бескид, председа
Русиньского културно-освітнього сполку А.
Духновіча в Пряшові. Потім уж наслідовали
выступы окремых реферуючіх. Реферат на
тему: „Жывот і діло 2. єпіскопа ґрекокатолицькой єпархії в Пряшові в 2. половині 19. ст.“, предніс ПгДр. Я. Цораніч, ПгД.,
ведучій катедры історічных наук Ґрекокатолицькой теолоґічной факулты ПУ в Пряшові
і продекан про научне діятельство. Далшый
реферат быв „Єпіскоп Осиф Ґаґанець
хранитель а добродитель літурґічного
порядку в пряшівскій єпархії“, тот зазву-

памятной аакції были: Русиньска оброда на
Словеньску і місто Меджілабірці на челі із
пріматором міста: Інґ. І. Солейом. Сполуорґанізаторами: Перша ставебна спорителня
на челі з єй директором Інґ. А. Бобером
і Поземкове сполоченство у Выдрані на
челі з єй председом М. Цепком.
Акція была реалізована за фінанчной
підпоры Уряду Влады СР, проґрам Култура
народностных меншын.
Редакція Інфо Русин дякує орґанізаторам
за прекрасну акцію, за міле приятя і щіре погощіня, а до будучности жычіть надале вельо
радости і здравя цілій великій выдраньскій
родині.
чав в поданю ТгЛІЦ. Михала Ґлевеняка,
(бібліотекарь універзітной книжніці ПУ в
Пряшові). Мґр. Ґ. Бескид выступив з рефератом на „Вызначне місце Осифа Ґаґанця в
русиньскій културі в 2. половині 19. ст. і
його рефлексія“. З уст ПгДр. С. Конєчного, самостатного научного робітника САВ
в Кошыцях звучав реферат на тему „Осиф
Ґаґанець і русиньске народне оброджіня“. ПгДр Ольґа Ґлосікова, ДрСц., директорка СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові преднесла реферат „Соціо-історічны
актівіты 2. єпіскопа ґрекокатолицькой
єпархії в Пряшові в 2. половині 19. ст. і
його одношіня ку Русинам“. Послідній реферат, котрый приближыв жывот о. Ґаґанця
быв од ПеадДр. Ф. Данцака - „Осиф Ґаґанець, єден з найціннішых представителів
пряшівской єпархії“. Акція была реалізована з фінанчнов підпоров Уряду влады СР
– проґрам Култура народностных меншын
2013.
 6.октобра 2013 р. ся зышли любителі
природы, жебы были участниками отворіня
нового оддыхового-научного ареалу в Улічу,
сниньского окресу під назвов ,,Двері до Полонин“. Тот ареал выник лем за дакілько місяців а при його взнику ся поділяли село Уліч,
ОЗ Чемеріця і НП Полонины, котры были
якраз і орґанізаторами його отворіня. В проґрамі выступилы діти з ОУШ Снина i Домініка
Прочкова з Уліч Кривого. Не хыбовали ани
різны дітьскы конкурзы, на котрых дітей забавляли вшелиякы приповідковы ґерої.
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Домінантов ОЗ Колысочка суть вечірні школы

Є

русиньского языка

то проєкт під назвов Вечірні школы
русиньского языка – выука списовного русиньского языка дітей
і дорослых – словом і писмом. З высше
уведженого выпливать, же домінантов ОЗ
Колысочка є основаня вечірніх школ русиньского языка в його кодіфікованый списовній
подобі. В першім ряді про школоповинных
дітей, но в непосліднім ряді і про молодеж
і людей в продуктівнім віці, котры ся чують
Русинами а дома ся не научіли бісідовати по
русиньскы, але ани писати. Одборнов ґарантков проєкту є Доц. ПгДр. Анна Плішкова, ПгД.
директорка ІРЯК ПУ, а методіком Мґр. Марек
Ґай, методік русиньского языка при Методічнім ценрі в Пряшові.
Головным цільом ОЗ Колысочка при основаню вечірніх школ русиньского языка про
дітей і дорослых є овпливньованя будучой
тенденції на основных і середніх школах в реґіоні северовыходного Словеньска, де жыють
Русины, конкретно в окресах Меджілабірці,
Снина, Свідник, Стара Любовня, Стропків
і Бардейов, а то в першім ряді одкрытьом
кружків русиньского языка на школах. Нескірше планують представити школоповинній
молодежі можливости вольбы русиньского
языка як неповинного предмету з перспектівов його заведжіня як першого, значіть як
материньского языка на школах з выуков
русиньского языка. Школы на северовыході
Словеньска можуть быти добров основов про тых, котры ся будуть інтересовати
о далше навчаня русиньского языка і русиньской културы на Інштітуті русиньского языка
і културы на Пряшівскій універзіті.
Реалізація проєкту Вечірні школы русиньского языка про дітей і дорослых є напланована в поступных пунктах слідуючіх за собов.

С. Лисінова, фото Л. Кральова
Іщі 11. 1. 2013 было на МВ СР зареґістроване Обчаньске здружіня (ОЗ) Колысочка
– Kolíska. Меджі його основателькы належать Люба Кральова (штатутарька),
Анна Сервіцька, Отілія Ференчікова і Зузана Конкольова з Пряшова. ОЗ Колысочка
є одкрыте вшыткым тым, котры мають
інтерес о оброджіня русиньского языка
у наймолодшой ґенерації Русинів на Словеньску, але і іншых вымераючіх діялектів на теріторії выходного Словеньска,
напр. сотацького діялекту в реґіоні Гуменне – Снина. Такой по реґістрації штатутарька ОЗ Люба Кральова подала три
ґранты на Уряд влады СР, в рамках проєкту Култура народностных меншын.
Єден з них быв підпореный.

Пчолиного. Школіня в Пряшові ся одбыло
в центрі ОЗ Колысочка, на Соліварскій ул.
ч. 70 в Пряшові
► 8. 10. 2013, 16,00 год. - семінарь про
учітелькы русиньского языка в Камюнці
на ОШ a тым школіньом ся властні закінчать семінары про учітелькы русиньского
языка.
Од октобра до децембра 2013 ся
в тыжденных періодічных інтервалах зачне
з окремов выуков списовного русиньского

языка дітей і молодых людей у Вечірніх школах русиньского языка в Снині (Мґр. Крістіна Крупова), в Пчолинім (окрес Снина, Мґр.
Власта Мороховічова), у Свіднику (Бц. Марія
Ґоцова) а в Шарішскім Щавнику (окр. Свідник,
Мґр. Моніка Сакарова), в Пряшові і в Олшавіці (окр. Левоча) (ПгДр. Люба Кральова, ПгД.,
в Камюнці (окрес Стара Любовня, Інґ. Вєра
Крайнякова).
Што было головным цільом заложіня
Вечірніх школ русиньского языка, сьме ся
опросили штатутарькы ОЗ Колысочка Л.
Кральовой.
Ціль ОЗ Колысочка - заложыти Вечірні
школы русиньского языка - быв выкликаный
тым, же списовну подобу свого языка словом
і писмом Русины на Словеньску вжывають
барз зрідка. Говорять звекша каждый своїм діялектом і наперек тому, же перешли уж
дві етапы кодіфікації русиньского языка, а то
в 1995 і в 2006 р. Докінця наступаюча наймолодша ґенерація Русинів на Словеньску свій
материньскый язык не хоснує нияк. І родічі ці
стары родічі із своїма дітми ці внуками дома
звекша не бісідують по русиньскы і не наголошують їх до русиньскых класів ці небодай
школ. З того выпливать, же свій материньскый
язык ся русиньскы діти не мають де научіти.
І зато ку свойому материньскому языку діти
або молоды люде з русиньского середовиска не інклинують а дакотры ся го ганьблять
або не хотять вжывати, бо го не знають. Тот
зачарованый круг, котрый веде до вымераня
каждоденного вжываня русиньского языка,
сьме рішыли переломити выуков в його автентічнім просторі трьома основныма способами.

1. Найперше методік Мґр. Мерек Ґай в септембрі 2013 вышколить учітелькы вечірніх
школ формов выукы і вжываня кодіфікованой подобы русиньского языка.
2. Потім вышколены учітелькы в періодічных
інтервалах поведуть выуку кодіфікованого русиньского языка меджі добровольні
приголошеныма дітми.
План стріч методіка русиньского языка
Марека Ґая з учітельками русиньского языка
был слідуючій:
► 11. 9. 2013, 15,00 год. – семінарь про
учітелькы русиньского языка у Свіднику і
в Шарішскім Щавнику
► 18. 9. 2013, 15,00 год. - семінарь про
учітелькы русиньского языка в Сниі і в Пчолинім
► 24. 9. 2013, 15,30 год. – семінарь про
учітелькы русиньского языка в Пряшові, на котрім было заступліня з Олшавіці,
Свідника, Шарішского Щавника, Снины і
▲М. Ґай при стрічі із учітельками русиньского языка К. Круповов і В. Мороховічовов.

8

info РУСИН [12/2013]

www.rusin.sk

На інтересны темы

Na zaujímavé témy
◄Авторка проєкту Л. Кральова (перша справа)
на семінарі з учітельками русиньского языка- М.
Ґоцовов і М. Сакаровов.

1. Выуков списовного русиньского языка
формов класічной школьской выукы
споминаныма учітельками з учебного матеріалу, котрый є доступный з творчости
писателів творячіх по русиньскы, учітелів
або методіка русиньского языка.
2. Орґанізованьом різных бесід найстаршой
ґенерації про наймолодшу і молоду ґенерацію Русинів і їх взаємных розговорів
ведженых в русиньскім языку так, жебы ся
діти і молодеж од старшых людей дізнали о їх жывоті з минулости і притомности
в їх домашнім просторі і в їх найближшій
околіці. Даны бісіды і розговоры бы мали
выкликати інтерес у дітей і молодых людей о жывот своїх предків і їх етнічне коріня.
3. Выступіньом і презентаційов знамых
русиньскых умелців і вызначных людей
сполоченьского жывота русиньского походжіня, котры будуть мати за ціль выкликати
у дітей і молодежі русиньскых родічів гордость на културу своїх предків, значіть на
своє властне етнічне походжіня.
Якы суть далшы планы ОЗ Колысочка?
В януарі 2014 р. хочеме предложыти
далшый проєкт Вечірніх школ русиньского
языка на Уряд Влады СР, но будеме глядати
і іншы формы підпоры нашого проєкту, жебы
ся з выуков русиньского языка продовжовало у вечірніх школах через цілый школьскый
рік 2013/2014, але і в далшых школьскых
роках. Хочеме зробити і добру медіалізацію
проєкту Вечірніх школ русиньского языка, котра є про ОЗ Колысочка барз потребна, бо
через медії можеме дати знати вшыткым,
котры мають інтерес о выуку в Свіднику
і близкій околіці, в Шарішскім Щавнику і околіці, в Снині і єй близкій околіці, в Пчолинім
і в сусідніх селах, в Пряшові, в Олшавіці
а єй околіці, в Камюнці і єй околіці, жебы ся
приголосили будь споминаным учітелькам
в уведженых містах і селах, або мі - Любі
Кральовій на чісло 0905 863 369, а тым
договорили залучіня своїх дітей ці самых
себе до даного проєкту. Іщі додавам, же
участь на курзах Вечірньой школы русиньского языка про діти і дорослых
орґанізованых ОЗ Колысочка є здарьма.
Інтересна є і назва вашого ОЗ, чом сьте
го назвали якраз Колысочка?
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Колыска є сімболом зроду жывота ці навернутьом до свого родного коріня. А заєдно
з тым є і сімболом ословіня наймолодшой ґенерації. З того выходить і основа діятельства
ОЗ Колысочка - етнічна і языкова ревіталізація русиньской народностной меншыны як
вымераючого народа Европы. Взаємне спознаваня і переплітаня културы (словесной,

музичной, вытварной, архітектонічной, танечной і іншой) Русинів, Словаків і іншых народностей на теріторії Словеньска, але і Европы
– тото є таксамо проґрамом ОЗ Колысочка.
В контексті перепоїня актівностей Русинів
на северовыході Словеньска з актівностями
Лемків і Бойків на теріторії Польска і Україны.
А в непосліднім ряді надвязованя контактів із
Русинами жыючіма на теріторії іншых країн
Европы.
Наконець додаваме, же ОЗ Колысочка –
Kolíska орґанізує 23. 10. 2013, од 18,00 год.
харітатівный концерт під назвов: Споминаня на ПгДр. Владиміра Любимова - „Співанка про Володю“, котрый ся одбуде в кінi
Скала в Пряшові. В проґрамі ся мімо іншых
представлять: Ганка Сервіцька, Ярослава
Сисакова, Нікола Юрашкова, Александер
Цап, ФК Розмарія, ЛГ Пряшівчан, МСҐ Келємешске фурмані з Люботіць i іншы. Вшыткых
вас на тот інтересный концерт сердчено
позываме.
Листкы собі можете купити в касі ПКО
(Čierny orol) і в кіні Скала в Пряшові.

В Братіславі отворили Центер молодых Русинів
-слф-, фото: Т. Латтова
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. септембра 2013 р. быв славностні
одкртый Центер молодых Русинів
в братіславскій Петыржалці. То
значіть, же од того часу в будові Середньой
промысловой школы електротехнічной
(СПШЕ) на Галовій уліці буде мати свої
просторы і канцеларія орґанізації молоды.
Русины, русиньске інтернетове радіо Русин
ФМ і фолклорный колектів Рутенія. В
рамках славностного отворіня споминаного
центра ся ку його участникам пригварили
і вызначны русиньскы функціонарі П.

Штефаняк (председа орґанізації м.Р),
М. Штеньо (председа ЗІРС) і П. Фрешо
(председа Братіславского края). Потім ся в
повній параді представив колектів Рутенія,
котрый ся може тішыти на вольны просторы
Центра молодых Русинів. Главні на салу,
де може готивити і пробовати свої далшы
выступіня. Атмосферу святочного отворіня
презентовало в жывім высыланю і русиньске
інтернетове радіо Русин ФМ, котре
высылать уж од децембра 2012. Отворіня
Центра молодых Русинів ся одбыло під
покровительством і за прямой участи
председы Братіславского самосправного
края Павла Фреша.

▲Сімболічне перестижіня машлі з нагоды отворіня Центра молодых Русинів славностні
завершыв знамый Русин М. Штеньо (в середині). На ліво председа молодых Русинів П. Штефаняк, вправо директорка Середньой промысловой школы електротехнічной п.Шафранкова.
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Богатство Русинів

Нукаме цінный матеріал
- СПИСОК РУСИНЬСКЬІХ СЕЛ
Іван Чіжмарь, етнолоґ
(продовжіня)
У списку є при каждім селі наведено рік першого письмового документу, його заснованя і послідній перепис жытелів в 1912 р.
Першы чісла значать цілкову кількость жытелів села при переписі населіня, а друге чісло кілько жытелів собі написало русинську
народность, напр. в селі Б1. Баєрівці, СБ, (1366*), (306 / 227) *1 (362
/ 104) *1 .
В селах, де собі нихто не написав русинську народность є наведено
Ц2. Ціґелка, БЙ, (1414*), ( - / - ) *2
M- М.
M1. Majer, КК – М1. Маєр, КК, (1431**), ( - / - ) *2
M2. Makovce, SP – М2. Маківці, СП, (1408*), (190 / 84) *1
M3. Malá Poľana, SP - М3. Мала Поляна, СП, (1567*), (113/ 76) *1
M4. Malcov, BJ – М4. Мальцiв, БЙ, (1338*), ( - / - ) *2
M5. Malý Lipnik, SĽ – М5. Малый Липник, СЛ, (1600*), (456 / 134) *1
M6. Maškovce, HE – М6. Машківці, ГЕ, (1424*), (52 /24) *1
M7. Matiaška, VT – М7. Матяшка, ВТ, (1363*), ( - / - ) *2
M8. Matysová, SĽ - М8. Матысова, СЛ, (1408*), (72 / 42) *1
M9. Matovce, SK- М9. Матівці, СК, (1381*), ( - / - ) *2
M10. Medvedie, SK – М10. Медведже, СК, (1572*), (51 / 35) *1
M11. Medzilaborce, ML – М11. Меджілабірці, МЛ, (1543, 1557**), (6809
3485) *1
M12. Michajlov, SV – М12. Михайлів, СВ, (1557**), (100 / 90)*1
M13. Miklušovce, PO – М13. Микулшівці, ПО, (1330*), ( - / - ) *2
M14. Miková, SP - М14. Микова, СП, (1390*), (157 / 81) *1
M15. Mikulášova, BJ – М15. Микулашова, БЙ, (1414*), (140 / 87) *1
( До року 1948 НИКЛЬОВА)
M16. Miňovce, SP – М16. Міновці, СП, (1430*), ( - / - ) *2
M17. Miroľa, SK – М17. Міроля, СК, (1572*), (72 / 61) *1
( Од р.1572-1770 Вышня Пстрина**)
M18. Mlynárovce, SK – М18. Млинарівці, СК, (1414*), (221 / 60) *1
M19. Mníšok, SĽ – М19. Мнішок, СЛ, 1323**), ( - / - ) *2
M20. Mrázovce, SP – М20. Мразівці, СП, (1408*), ( - / - ) *2
M21. Malé Ozorovce, ТV - М21. Малы Оторівці, ТВ, (1332**), ( - / - ) *2
М22. Mestislo, Sk – M22. Местиско, СК, (1414), ( - / - ) *2 (Slov. obec.)
N- H.
N1. Nechvaľ Polianka, HE – Н1. Нехваль - Полянка, ГЕ, (1547*), (105 /
68) *1
NJ2. Nižná Jablonka, HE – НЯ12. Ниж. Яблiнка, ГЕ, (1436*), (189 / 50) *1
NJ3. Nižná Jedľová, SK – НЯ13 Ниж. Ядлова, СК, (1559*), (90 / 64) *1
NK4. Nižný Komárnik, SK – НК4. Ниж. Комарник, СК, (1600*), (181 / 76) *1
NM5. Nižný Mirošov, SK – НМ5. Ниж. Мірошів, СК, (1559*), (246 / 115) *1
NO6. Nižný Orlík, SK – НВ6. Ниж. Верлих, СК, (1355*), (286 / 148) *1
NO7. Nižná. Olšava, SP – НО7. Ниж. Ольшава, СП, (1391*), ( - / - ) *2
NP7. Nižná Pisaná , SK – НП7. Ниж. Писана, СК, (1600*), (92 / 41) *1
NT8. Nižný Tvarožec, BJ – НТ8. Ниж. Тварожець, БЙ, (1330*), (496 /
112) *1
( Письмовый документ аж з р.1355)
NV9. Nižná. Vladiča, SP – НВ9. Ниж. Владыча, СТ , ( - / - ) *2
NV10. Nižná Vola, – НВ10. Ниж. Воля, БЙ, (1382**), ( - / - ) *2
NP11. Nižná Polianka, BJ – НП11. Ниж. Полянка, БЙ, (1553-1572*), (257
/ 127) *1
NP12. Nová Polianka, SK – НП12. Нова Полянка, СК, (1414*), (79 / 36) *1
(До р. 1948 Мерґешка*)
NR13. Nižné Repaše, LE – НР13. Выш. Репаші, ЛЕ, (1270) , ( - / - ) *2
NS14. Nová Sedlica , SV - НС14. Нова Седліця, СВ, (1630*), (287 / 201) *1
Ň- Н.
Ň1. Ňagov, ML – Нь1. Няґів, МЛ, (1557*), (436 / 348) *1
О- O.
O1. Obručné, SĽ – О. Обручне, СЛ, (1636*), (41 / 38) * 1
O2. Olejníkov, SВ – О2. Олейників, СБ, (1454*), ( - / - ) *2
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O3. Oľka, ML – О3. Олька, МЛ, (1569) , (320 / 203) *1
(Выникла 1944 р. зучіньом сел Нижня, (1569*) Вышня (1408*) і Крива
Олька 1474*)
O4. Oľšavica, LE – Ві льшавіця, ЛЕ, (1300*), (291 / 84) *1
O5. Oľšavka ST – O5. Ольшавка, СП, (1551*), (236 / 119) *1
O6. Ondavka, BJ – O6. Ондавка, БЙ, (1598-1618*), (22 / 14) *1
O7. Orlov, SĽ – O7. Oрлiв, СЛ, (1349*), (692 / 233) *1
O8. Ortuťová, BJ – O8. Ортутова, БЙ, (1414*), (168 / 99) *1
O9. Osadné, SV – O9. Осадне, СВ, (1639*), (189 / 92)*1
(До року 1948 Телепівці)*4
O10. Ostružnica, SV – O10. Остружніця, СВ, (1589*), ( - / - ) *2
O11. Osturňa, KK – О11. Остурня, КК, (1593*), ( - / - ) *2
O12. Olšinkov, ML – О12. Ольшынків, МЛ, (1567*), (35 / 25) *1
P- П.
P1. Pača, RV – П1. Пача, РВ, (1338**), ( - / - ) *2
P2. Pakostov, HE – П2. Пакостів, ГЕ, (1567**), ( - / - ) *2
P3. Palota, ML – П3. Палота, МЛ, (1330*), (185 / 91) *1
P4. Parihuzovce, SV – П4. Паригузівці, СВ, (1567*) (33 / 11) *1
P5. Pčoliné, SV – П5. Пчолине, СВ, (1557*), (282 / 370)*1
P6. Petejovce, - Петеївці *5
P7. Petrová, BJ – П7. Пiтрова, БЙ, (1414*), ( - / - ) *2
P8. Pichne, SV – П8. Пыхнi, СВ, (1312*), (577 / 214)*1
P9. Piskorovce, VT – П9. Піскурівці, ВТ, (1408*), (144 / 49) *1
P10. Podhoroď, SO – П10. Пiдгородь, СO, (1406*), ( - / - ) *2
P11. Polianka, - Полянка
P12. Poráč, SNV – П12. Порач, СНВ, (1358*), ( - / - ) *2
P13. Potôčky, SP – П13. Потічкы, СП, (1567*), (60 / 31) *1
P14. Potoky, SP - П14. Потокы, СП, (1551*), ( - / - ) *2
P15. Prаvorovce – Праврівці,
P16. Prešov, PO – П16. Пряшів, ПО, (1247**), ( - / - ) *2
P17. Príkra, SK – П17. Прикра, СК, (1600*), (8 / 3) *1
P18. Príslop, SV – П18. Прислоп, СВ, (1568*), (58 / 36) *1
P19. Prituľany, HE – П19. Притуляны, ГЕ, (1454**), (63 / 38) *1
P20. Pstriná, SK – П20. Пстрина, СК, (1470*), (60 / 51) *1
P21. Ptičie, HE - Птіче, ГЕ, (1451**), ( - / - ) *2
P22. Pusté Pole, SĽ – П21. Пусте Поле, СЛ, (1956**), ( - / - ) *2
P23. Petrovce, SO – П23. Петрiвцi, CО, (1571*), ( - / - ) *2
P24. Prosačov, VT – П24. Просачов, ВТ, (1363*), ( - / - ) *2
R- Р.
R1. Radvaň, ML – Р1. Радвань, МЛ, (1964*), (585 / 257) *1
(Выникла злучіньом Нижньой (1475*) і Вышньой Радвані (1440*)*4
R2. Rafajovce, VT – Р2. Рафаївці, ВТ, (1557**), ( - / - ) *2
R3. Rakovčík, SK – Р3. Раківчік, СК, (1572*), (157 / 87) *1
R4. Regetovka, BJ – Р4. Реґетівка, БЙ, (1597*), (28 / 9) *1
R5. Remeniny, VT – Р5. Ременины, ВТ, (1356*), ( - / - ) *2
R6. Renčišov, SВ – Р6. Ренчішів, СБ, (1344*), ( - / - ) *2
R7. Repaše Nižné, LE – Р7. Репаші Нижні, ЛЕ, (1270*), ( - / - ) *2
R8. Repejov, ML – Р8. Репеїв, ML, (1454*), (143 / 99) *1
(Выникать споїньом Репеєїв (1454*) і Праврівці (1408*)
R9. Rešov, BJ – Р9. Ряшiв, БЙ, (1454*), (332 / 92) *1
R10. Rohožník, HE – Р10. Рогожик, ГЕ, (1454*), (39 / 11) *1
R11. Rokytov, HE – Р11. Рокытів, ГЕ, (1463*), (307 / 188) *1
R12. Rokytovce, ML – Р12. Рокытівці, ML, (1437*), (200 / 150) *1
R13. Roškovce, ML – Р13. Рошківці, ML, (1478*), (194 / 166) *1
R14. Rovné, SK- Р14. Рівне, СК, (1414*), (493 / 258) *1
R15. Roztoky, SK – Р15. Розтокы, СК, (1435*), (345 / 98) *1
R16. Runina, SV – Р16. Рунина, СВ, (1569*), (85 / 76)*1
RK17. Ruský Kručov, SP – РК17. Руськый Кручов, СП, (1390*), (220 / 84)
*1 (Од року 1992 Кручов**)
RB18. Ruská Bystrá, SO – РБ18. Руська Быстра, СO, (1405*), (118 / 53) *1
RK19. Ruská Kajňa, HE – РК19. Руська Кайня, ГЕ, (1582*), (111 / 70) *1
RN20. Ruská Nová Ves, РО – РН20. Руська Нова Вес, ПО, (1423), ( - / - ) *2
RP21. Ruská Poruba, HE – РП21. Руська Поруба, ГЕ, (1454*), (248 /
205) *1
RP22. Ruská Porubka, – РП22. Руська Порубка, (1609), (248 / 205) *1
RV23. Ruská Volova SV – РВ23. Руська Волова, СB, (1492*), (111 / 104) *1
RV24. Ruská Voľa, SĽ – РВ24. Руська Воля над Попрадом, СЛ, (1588*),
(99 / 57) *1
R25. Ruské, SV – Р25. Руське, СВ, (1567*), ( - / - ) *2
RP26. Ruské Peklany РО, - Руськы Пекляны, ПО, ( - / - ) *2
RР27. Ruský Potok, SV – РП27. Руськый Потік, СВ, (1635*), (134 / 128)*1
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RН28. Ruský Hrabovec, SO – РГ28. Руськый Грабовець, СO, (1567*),
(327 / 224) *1
R29. Ruskov, КЕ - Русков, КЕ, (1303), ( - / - ) *2
S- С.
S1. Sačurov – Сачуров, ВТ, (1399), ( - / - ) *2
S2. Slovinky, SNV – С2. Словінкы, СНВ, (1405*), ( - / - ) *2
( Obec vynikla zlúčením Niž a Vyš. Sloviniek v roku 1943**)
S3. Snakov, BJ – С3. Снаків, БЙ, (1543*), (652 / 193) *1
S4. Snina, SN – С4. Снина, СН, (1343), ( - / - ) *2
S5. Soboš, SK – С5. Собош, СК, (1414*), (147 / 53) *1
S6. Solnik SP - С6. Солник, СП, (1453*), (39 / 17) *1
S7. Spišská Stará Ves – Спшска Стара Вес
S8. Stakčín, SV – С8. Стащін, СВ, (1567*), (2477 / 995) *1
SR 9. Stakčínska Roztoka, SV – СР9. Стащіньска Розтока, СВ, (1569*),
(336 / 204) *1
SL10. Stará Ľubovňa, SĽ – СЛ10. Стара Любовня, СЛ, ( - / - ) *2
S11. Starina, SV – С11. Старина, СВ, (1492*), ( - / - ) *2
S12. Starina, SĽ – Старина, СЛ, (1352*), (47 / 14) *1
S13. Staškovce, SP – С13. Сташківці, СП, (1408*), (255 / 133) *1
(Од року 1960 злучены Малы і Великы Сташківці**)
S14. Stebník, BJ – С14. Стебник, БЙ, (1414*), (315 / 155) *1
S15. Sterkovce, ML – Стерківці, МЛ, (1494) , ( - / - ) *2
(Злучены зо селом Чабалівці)
S16. Stotinec - Стотинець
S17. Stráňany, SĽ – С17. Страняны, СЛ, (1343*), (201 / 111) *1
(До року 1948 Фольварк)
S18. Strihovcе, SV – С18. Стриговець, СВ, (1600*), (147 / 114) *1

S19. Stročín, SK- С19. Строчін, СК, (1317**) , ( - / - ) *2
S20. Stropkov, SP – С20. Стропків, СТ, (1245**) , ( - / - ) *2
S21. Suchá Dolina, РО – С21. Суха Долина, ПО, (1330**) , ( - / - ) *2
S22. Suchá, SP – С22. Суха, СП, (1567*), ( - / - ) *2
S23. Sukov, ML – С26. Суків, МЛ, (1557*), (136 / 82) *1
S24. Sulín, SĽ – С24. Сулин, СЛ, (1306*), (371 / 128) *
(Выник 1960 злучіньом Мал. Сулина 1600 і Велик. Сулина**)
S25. Svidnička, SK – С25. Свіничка, СК, (1559*), (141 / 76) *1
S26. Svidník, SK – С26. Свідник, СК, (1355) , (11.721 / 3.493) *1
S27. Svetlice, ML – С27. Светліці, МЛ, (1557*), (118 / 81) *1
(До року 1948 Вілаґы**)
S28. Smolník, SV – С28. Смулник, СВ, (1568*), ( - / - ) *2
S29. Smolník, GL – С29. Смулник, ҐЛ, (1243) , ( - / - ) *2
––––––––––––––––––––––––––––*. Mikuláš Mušinka, Alexander Mušinka: Národnostná menšina pred zánikom?, Prešov 2011.
**. Údaje čerpané z Wikipedie
*1. Štatistika
*2. Mesta a obce v ktorých sa pri poslednom sčítaní ľudí nik nehlásili
k rusínskej národnosti i keď v nich Rusíni žili, alebo aj žijú teraz..
*3. Воєньскы просторы 1950 р.
*4. Obce sa časom premenovali, alebo spojili s inou obcou.
*5. Села затопены водна надрж Старина: а Домаша: Добра Петеєївці,
Валков,
*6. Spomedzi nich 90% kompaktne žilo v 260 uvedených dedinách severovýchod. Slovenska.
Дальше продовжіня в ІР ч. 13 - 2013

„Кідь єсь „русский“, твоє місце є в Руську!“
А. К., Фото МШ

І

нштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові зорґанізовав уж
23. научный семінар карпаторусиністікы,
котрый ся одбыв 2. октобра 2013 в просторах
універзіты. Участників семінара за орґанізатора привитала ПгДр. Кветослава Копорова,
ПгД. і представила лектора доц. ПгДр. Михала Шміґеля, ПгД., продекана з Факулты
гуманітных наук Універзіты Матєя Белы в
Баньскій Быстріці. М. Шміґель ся уж довшый
час (од 2002 р.) заподівать выскумом темы
опції і переселіня словеньскых Русинів до Совєтьского союзу (1947 р.) і є автором многых
одборных публікацій з даной тематікы. Є і під-

о періпетіях, котры вели до переселiня нашых
Русинів до Совєтьского союзу в 1947 році, якы
на властній скорі пережыла і його родина, походжіньом із села Камюнка. Свій інтересный
выклад зачав хронолоґічно першов половинов
40-ых років, кедь мав Банеш приготовити план о
народностных меншынах (1942-43), спомянув і
1. марец 1945 рік, кедь Україньска народна рада
Пряшівщіны вєдно з Мараморощінов хотіла припоїня ку Совєтьскому союзу, датум 29. юн 1945
– підписаня Чеськословеньско-Совєтьского Договору о одступіню Підкарпатьской Руси СССР і
іншы історічны документы, споєны із тернистов
судьбов Русинів.
12 401 – то є чісло словеньскых Русинів,
котры, повірившы добрі приготовленій пропаґанді о ліпшім жывоті, одышли до СССР.
В середині лектор інтересного
семінара М. Шміґель, вправо К.
Копорова, наліво А. Плішкова,
директорка Інштітуту
русиньского языка і културы ПУ в
Пряшові.

председом Коордіначного выбору реоптантів і
сполупрацує і з Штефаном Крушком, далшым
автором книжок о оптації, о котрій выдав свою
книжку „Одсуджены до рая“ і Миколай Шкурла з Ладомировы, таксамо прямый участник
того процесу. М. Шміґель на споминанім семінарі выступив з лекційов на тему Кідь єсь
„русский“, твоє місце є в Руську! Говорив
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Ту мали нагородити 40 000 волиньскых Чехів,
котры ся вертали до Чеськословеньска. Як і
чом могли нашы люде увірити шыреній пропаґанді о райскім жывоті в СССР? Над тым ся
задумав неєден участник споминаного семінара. Но треба брати до увагы такый важный
факт, же то были барз тяжкы повойновы
часы, кедь у нас была велика худоба, бідота...

З великым інтересом слухали участникы
семінара лекцію, котру лектор доповнив і відеопроєкційов о цінны історічны документы і
фотоґрафії з одходу і пересельованя нашых
людей до СССР. Жывый інтерес о дану тему
ся проявив і в богатій діскузії, бо може ани не
є Русина, котрого бы ся тота судьба прямо не
дотулила або жебы хтось в родині не мав прямого участника оптації.
Наконець семінара ся одбыла і презентація
найновшых выдань з карпаторусиністікы, з котров выступила Доц. ПгДр. Анна Плішкова,
ПгД., директорка Інштітуту русиньского языка
і културы ПУ.

В Татрах о Русинах
-ОС-

В

Горскій клубовні Швайчарского
дому в Старім Смоковці одбыла
ся проєкція знамого докуметарного філму з русиньсков тематіков Ладодмирскы морітаты і леґенды – а то
якраз у пятніцю 13-го септембра 2013.
Ці то была лем нагода охабме боком. Но
такы проєкції Гімалая клуб в споминаній
клубовні робить раз до місяца. Спомянутий документарный філм од Петра Керекеша надвязував на попередню проєкцію
о деревяных церьквах і Полонинах. Мімо
жытелів
Ладомировой (свідницького
окресу), глядачі мали можность у граній
части філму відіти і знамых протаґоністів – карікатуристу Федора Віца і герця
ТАД Ігора Латту. У діскузії, по скінчіню
проєкції, зведавым участникам на їх
вопросы одповідав теоретік філму Мартін Цєел, якому ся і наперек пятніцьовым
доправным періпетіям подарило допутовати з далекой Братіславы до Татер іщі
перед кінцьом філму.
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Успіхы наймолодшых

Úspechy najmladších

Выслідкы 14. річника Духновічового Пряшова – 2013 р.
(подля окремых катеґорій і жанрів)
Членове одборной пороты 14. річника цілословеньского
конкурзу в декламації русиньской літературной творчости
– Духновічів Пряшів 2013. Справа: Ш. Сухый, А. Кузмякова,
М. Джоґанова, Л. Губцейова і М. Марко.

ІІ. катеґорія – старославяньска автентічна творчість
2. Зимова Анна - Марія, ОШ з МШ Камюнка
ІІ. катеґорія – малы сценічны формы
2. Колектів Сонечко, ОШ з МШ Шар.Ястрабя
3. Оцетник Матуш, ОШ з МШ Кленова
ІІ. катеґорія – властна творчість
3. Гавріла Ян, ОШ з МШ Шар. Ястрабя
ІІІ. катеґорія – поезія
1. Кофірова Емма, ОШ Валашска, Брезно
2. Цупрішінова Домініка, ОШ Коменьского – Свідник
3. Вайдова Яна, ОШ з МШ Кленова
ІІІ. катеґорія – проза
2. Іванчікова Адріяна, ОШ Комеьского – Свідник

0. катеґорія – поезія
1. Ізофова Ліліяна, МШ Людовіта Штура – Свідник,
1. Панчакова Терезія, ОШ Чабины
1. Кормошова Жанета, ОШ з МШ Баєрівцi
0. катеґорія – проза
1. Грівнякова Патріція, ОШ з МШ Пчолине

ІV. катеґорія – поезія
1. Кость Патрік – Ґімназія ДГ Свідник
ІV. катеґорія - властна творчість
1. Ґніпова Анна - Марія, Церьковна споєна школа Снина
2. Юркова Крістіна, Ґімназія ДГ Свідник
V. катеґорія – властна творчість
1. Коневал Николай, Камюнка
2. Латтова Анна, Пчолине

І. катеґорія – поезія
1. Панчакова Вероніка, ОШ Чабины
2. Сафкова Лаура, ОШ Коменьского – Свідник
2. Фрогліхова Ема, ОШ з МШ Камюнка
3. Ясік Марек, ОШ Чабины

V. катеґорія – старословяньска автентічна творчість
1. Коневал Николай, Камюнка

ІІ. катеґорія – поезія
1. Сірікова Зузана, ОШ Радвань над Лабірцьом
2. Ясікова Радослава, ОШ Радвань над Лабірьцом
3. Турекова Ема, ОШ із МШ Камюнка
ІІ. катеґорія – проза
1. Чернакова Сімона, ОШ Піонерска 2, Брезно
2. Лабашова Еріка, ОШ з МШ Шар. Ястрабя

Шпеціална ціна Матиці Словеньской
Кормошова Жанета, ОШ з МШ Баєрівцi
Ціна пріматора Меджілаборець - Інґ. Івана Солея
Сійка Максім, ОШ -. Духновічова Меджілабірці
Ціна председы РОС - Владиміра Противняка
Ґайдошова Зузана, ОШ з МШ Пчолине
ЛАВРЕАТ ДУХНОВІЧОВОГО ПРЯШОВА 2013
Кость Патрік – Ґімназія ДГ Свідник

В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

Партнерaмі Інфо Русина суть:

www.molody-rusyny.sk
Info Rusín vydáva Rusínska
obroda na Slovensku
s finančnou podporou Úradu
vlády SR - program Kultúra
národnostných menšín 2013.
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